
    
    
    

 ):������������وووو    ������������    ((((    موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�
� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم {{{{ يقول ا%اري تبارك وتعا

?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول

 
D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ Mَِال

N
 فََول

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ Mَِال

N
 فََول

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ Mَِال

N
 فََول

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ Mَِال

N
َْشوُْهْم     فََول

َ
Q يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال ِ

D
Sَْشوُْهْم ا

َ
Q يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال ِ

D
Sَْشوُْهْم ا

َ
Q يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال ِ

D
Sَْشوُْهْم ا

َ
Q يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال ِ

D
Sا

ُكْم َيْهتَُدونَ 
D
َعل
َ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكْم َول

ُ
ُكْم َيْهتَُدونَ َواْخَشْوXِ َوأل

D
َعل
َ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكْم َول

ُ
ُكْم َيْهتَُدونَ َواْخَشْوXِ َوأل

D
َعل
َ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكْم َول

ُ
ُكْم َيْهتَُدونَ َواْخَشْوXِ َوأل

D
َعل
َ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكْم َول

ُ
 }}}}َواْخَشْوXِ َوأل
وقد ذكر اdفcون  ،من سورة ا%قرة هذه ` آخر آية فيما يتصل باستقبال القبلة )���(هذه اآلية رقم 

وقد يشق  ،أن هذا األمر pن فيه صعوبة l اkفوسأن من حكمة إنزال اهللا جل وعال هذه اآليات 
فأنزل اهللا جل وعال  ،لكن طبيعة اkفوس ،وحاشا أن يكون الصحابة tن يرفضون أمر اهللا ،عليهم

�هتدي من هداه اهللا ويثبت l  ،وطمأنة kفوسهم ،وتأكيداً } ،هذه اآليات بياناً yعظيم هذا األمر
 } ذلك مثل اdنافق� وا�هود اSين استهزءوا وقد سبق بيان هذا ويزيغ ويضل من شاء اهللا ،ا�ين
�ه. 

� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ {{{{قو} تبارك وتعا
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
?
أي من أي م�ن وبقعة  }}}}َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول

أي  فول وجهك تلقاء اdسجد ا�رام وهو شطره، � ،،،،�مد وا�طاب أيضا ألمته�مد وا�طاب أيضا ألمته�مد وا�طاب أيضا ألمته�مد وا�طاب أيضا ألمته    وخرجت ياوخرجت ياوخرجت ياوخرجت ياشخصت 
ومن pن  ،م�ن، �ن قلنا من pن أمام الكعبة � اdسجد ا�رام هذا �ب أن يتجه إ� ع� الكعبة

 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ {{{{خارجها فليتوجه تلقاءها 
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ فََول
?
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََرامِ فََول
?
 .يع� تلقاءه وجهته }}}}فََول

 �وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{قو} تبارك وتعا
N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
أي أينما كنتم أيها اdؤمنون من أرض اهللا  }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

 .فولوا وجوهكم � صالتكم �اهه وقبله
 �يَن َظلَُموا{{{{قو} تبارك وتعا ِ

D
Sا 

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
يَن َظلَُمواMَِال ِ

D
Sا 

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
يَن َظلَُمواMَِال ِ

D
Sا 

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
يَن َظلَُمواMَِال ِ

D
Sا 

D
ٌة إِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
 اختلف اdراد باkاس هنااختلف اdراد باkاس هنااختلف اdراد باkاس هنااختلف اdراد باkاس هنا }}}}Mَِال

ةٌ {{{{ Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
 : l أقوالl أقوالl أقوالl أقوال}}}} Mَِال

عن هذا  ، وقد أجيُب "راجعت قبلتناراجعت قبلتناراجعت قبلتناراجعت قبلتنا"وحجتهم قو�م  ،م��وا العربم��وا العربم��وا العربم��وا العرب    همهمهمهم �اهد�اهد�اهد�اهد    لاق ::::ول األولول األولول األولول األولالقالقالقالق    •
َمْغرُِب {{{{ بقول اهللا سبحانه

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال وجاء برواية  ،�مد إ� قبلتنا يع� أنهم قالوا رجعت يا } قُْل ِهللا

َمْغرُِب {{{{و} فاهللا جل وعال أنزل ق" سيعود إ�كم بعد أن خرج عنكم"أنهم قالوا 
ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال َمْغرُِب قُْل ِهللا

ْ
ُق َوال َمْ�ِ

ْ
Dِ ال  قُْل ِهللا

{ 
ةٌ {{{{قيل مع�  :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    • Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
أي Mال يقولوا لكم قد أمرتم أي Mال يقولوا لكم قد أمرتم أي Mال يقولوا لكم قد أمرتم أي Mال يقولوا لكم قد أمرتم  }}}}Mَِال
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{فلما قال جل وعال باستقبال الكعبة ولستم ترونها، باستقبال الكعبة ولستم ترونها، باستقبال الكعبة ولستم ترونها، باستقبال الكعبة ولستم ترونها، 

N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
N
زال  }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

يع� بعض اkاس يقولون أنتم أمرتم باستقبال الكعبة وأنتم ال ترونها، فأنا مثال � هذا ا�dن أو ، هذا
غ�ه خارج اdسجد ا�رام ال أرى الكعبة،ويك£ وهللا ا�مد وهذا من تيس� اهللا أن� أتوجه تلقاء 

 ))))¦�¦�¦�¦�((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة



 .اdسجد ا�رام
هذه األمة اyوجه إ� الكعبة فإذا فإنهم يعلمون من صفة  ،،،،أهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأن اdراد  :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

وMال ¨تجوا بموافقة اdسلم� إياهم �  ،فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها l اdسلم�
ٌة  {{{{يع�، ، ، ، وهذا أظهروهذا أظهروهذا أظهروهذا أظهراyوجه إ� بيت اdقدس  Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
ٌة Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ٌة Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ٌة Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
الء أهل ؤأي ه }}}}Mَِال

حيث pن يصلون إ� بيت  ،اdؤمن� �م من قبل إتباعجة � الكتاب Mال يكون �م l اdؤمن� ح
ةٌ     { قال أبو العا�ةقال أبو العا�ةقال أبو العا�ةقال أبو العا�ةSلك  ،اdقدس Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 

D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ح�  ،،،،أهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابيع� بهم }    Mَِال

و¬ن حجتهم l اk»  ،وقالوا اشتاق الرجل إ� بيت أبيه ودين قومه ،قالوا ªف �مد إ� الكعبة
l ± حال  ،،،،"س�جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس�جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس�جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس�جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتنا""""ان®افه للبيت أن قالوا �  عليه وسلم ص اهللا

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ {{{{يكون مراده بهذا  ِ
D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
 .واهللا أعلم م��وا قريشم��وا قريشم��وا قريشم��وا قريش }}}}    إِال

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ { { { { اختلف اdفcون أيضا � مع� االستثناء � هذه اآليةاختلف اdفcون أيضا � مع� االستثناء � هذه اآليةاختلف اdفcون أيضا � مع� االستثناء � هذه اآليةاختلف اdفcون أيضا � مع� االستثناء � هذه اآلية ِ
D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال ِ

D
Sا 

D
الستثناء هنا l الستثناء هنا l الستثناء هنا l الستثناء هنا l هل اهل اهل اهل ا}}}}إِال

 : ظاهره أو فيه توجيه آخر � هذا أقوالظاهره أو فيه توجيه آخر � هذا أقوالظاهره أو فيه توجيه آخر � هذا أقوالظاهره أو فيه توجيه آخر � هذا أقوال
Mال يكون Mال يكون Mال يكون Mال يكون {أي واSين ظلموا منهم يع�  """"الواوالواوالواوالواو"هنا بمع� " إالإالإالإال"قال أبو عبيدة  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

وقالوا إن االستثناء بمع� الواو  ،ح³ ال تكون �م حجة }للناس عليكم حجة واSين ظلموا منهمللناس عليكم حجة واSين ظلموا منهمللناس عليكم حجة واSين ظلموا منهمللناس عليكم حجة واSين ظلموا منهم
 : شاعريرد � لغة العرب كقول ال

هنا بمع� الواو ) إال(دار مروان فـ ويع� ، دار مروان إالإالإالإالدار ا�ليفة ***غ� واحدة ما باdدينة دارٌ 
 .هذا قول

 �قالوا إن اyقدير  }إال اSين آمنوا وعملوا الصا�ات فلهم أجراً غ� tنونإال اSين آمنوا وعملوا الصا�ات فلهم أجراً غ� tنونإال اSين آمنوا وعملوا الصا�ات فلهم أجراً غ� tنونإال اSين آمنوا وعملوا الصا�ات فلهم أجراً غ� tنون{و�ما قيل � قول تعا
  ،ذا القولأبطل ه الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج، لكن "اSين آمنوا وعملوا الصا�اتو"
إال الستثناء     لواو،لواو،لواو،لواو،اال تأ· إال بمع�  ،قال إن هذا غ� صحيح عند حذاق اkحوي� و} قول آخر،و} قول آخر،و} قول آخر،و} قول آخر،    •

فيقول حقيقة أن هذا خطأ عند  ،فكيف ت¹ع هذا االستثناء تماماً وتقول بمع� الواو ،¸ء من ¸ء
ا فإنهم ¨تجون، يع� اSين ظلمو لكنلكنلكنلكنيع�  ،لكنلكنلكنلكنوقال إن الصحيح أنها بمع�  ،حذاق اkحوي�

َها{: قال إنه عرفكم اهللا أمر االحتجاج � القبلة � قو} 
?
َهاَولُِ«º وِْجَهٌة ُهَو ُمَو�
?
َهاَولُِ«º وِْجَهٌة ُهَو ُمَو�
?
َهاَولُِ«º وِْجَهٌة ُهَو ُمَو�
?
للناس للناس للناس للناس Mال يكون } } } } َولُِ«º وِْجَهٌة ُهَو ُمَو�

مالك عّ½ حجة إال الظلم أو إال "من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح }، كما تقول  عليكم حجة إالعليكم حجة إالعليكم حجة إالعليكم حجة إال
 .أي مالك حجة ا%تة ولكنك تظلم�" أن تظلم�

Mال يكون للناس Mال يكون للناس Mال يكون للناس Mال يكون للناس " يع� يكون مع� اآلية  لكن،لكن،لكن،لكن،بمع�  إالإالإالإالوأن  منقطعمنقطعمنقطعمنقطعهنا االستثناء االستثناء االستثناء االستثناء إذن يرى أن 
 ....هذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاج"  عليكم حجه لكن اSين ظلموا منهم ¨تجون بكذا و�ذاعليكم حجه لكن اSين ظلموا منهم ¨تجون بكذا و�ذاعليكم حجه لكن اSين ظلموا منهم ¨تجون بكذا و�ذاعليكم حجه لكن اSين ظلموا منهم ¨تجون بكذا و�ذا

عن ابن عن ابن عن ابن عن ابن استثناء متصل وروي معناه  }إال اSينإال اSينإال اSينإال اSين{، متصلمتصلمتصلمتصلاستثناء  إالإالإالإالقالت فرقة أن  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
ن¿ اهللا أن يكون ألحد حجة l اk» ص اهللا عليه " ، قالهذا القول الط¾يهذا القول الط¾يهذا القول الط¾يهذا القول الط¾ي    عباس واختارعباس واختارعباس واختارعباس واختار

يع� هم  ،ال حجة ألحد عليكم إال ا�جة ا�احضةال حجة ألحد عليكم إال ا�جة ا�احضةال حجة ألحد عليكم إال ا�جة ا�احضةال حجة ألحد عليكم إال ا�جة ا�احضةواdع�  ،وسلم وأصحابه � استقبا�م الكعبة



 .فاالستثناء l بابه فهو استثناء متصل ليس �م حجة وليس �م د�ل إال حجة داحضة،
ِ {{{{ فإذن

D
Sا 

D
ِ إِال

D
Sا 

D
ِ إِال

D
Sا 

D
ِ إِال

D
Sا 

D
 إال هنا استثناء متصل يع� إال اSين ظلموا ¨تجون Áجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يع� إال اSين ظلموا ¨تجون Áجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يع� إال اSين ظلموا ¨تجون Áجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يع� إال اSين ظلموا ¨تجون Áجة ولكنها }}}}    يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال

وما هذا إال أنه  ؟والهم، ما اSي جعل �مدا يتح� � دينه ما: حيث قالوا ،،،،حجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضة
� غ� ذلك، l ± حال Ãطئ وÅلعل هذا هو القول األقرب أن االستثناء متصل باآليةلعل هذا هو القول األقرب أن االستثناء متصل باآليةلعل هذا هو القول األقرب أن االستثناء متصل باآليةلعل هذا هو القول األقرب أن االستثناء متصل باآلية. 

ةٌ {{{{و} تبارك وتعا�ق Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
ةٌ Mَِال Dاِس َعلَيُْكْم ُحجDيَُكوَن لِلن 
D
 ،،،،ا�جة بمع� اdحاجة واdخاصمة واdجادلةا�جة بمع� اdحاجة واdخاصمة واdجادلةا�جة بمع� اdحاجة واdخاصمة واdجادلةا�جة بمع� اdحاجة واdخاصمة واdجادلة }}}}Mَِال

يَن َظلَُموا{{{{حيث pنت من ظلمٍة  ،وسماها اهللا جل وعال حجة وحكم بفسادها ِ
D
Sا 

D
يَن َظلَُمواإِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُمواإِال ِ

D
Sا 

D
يَن َظلَُمواإِال ِ

D
Sا 

D
فÇ حجة  }}}}إِال

 .داحضة باطلة
 �َْشوُْهمْ {{{{قولة تبارك وتعا

َ
Q َْشوُْهمْ فََال
َ
Q َْشوُْهمْ فََال
َ
Q َْشوُْهمْ فََال
َ
Q فََال    {{{{ kأي اkأي اkأي اkين احتجوا عليكم وتكلموااس اس اس اس أي اSهؤالء ا، }}}} Xَِواْخَشْو Xَِواْخَشْو Xَِواْخَشْو Xَِواْخَشْو{{{{ 

واجعلوا ا�شية هللا سبحانه فهو أهل أن ÉÊ وأن يتÈ سبحانه  ،Qشوا ُشبه الظلمة اdتعنت� ال :أي
� .وتعا

القلب Qف } فزع فزع فزع فزع  ا�وفا�وفا�وفا�وفو ،� القلب تبعث l اyوË طمأنينةطمأنينةطمأنينةطمأنينةأصلها : قال اdفcون ا�شيةقال اdفcون ا�شيةقال اdفcون ا�شيةقال اdفcون ا�شية
وl  ،وا�وف فزع � القلب ،فا�شية طمأنينة � القلب عضاء به سÌ خوفاً،و�فة األ ،األعضاء

 .أي أن ÉÊ اهللا تبارك وتعا� وأن Êاف منه تبارك وتعا� وبهذا ± حال اdسلم مطالب بهذا
طراح أمرهم طراح أمرهم طراح أمرهم طراح أمرهم إإإإواألمر بواألمر بواألمر بواألمر ب    ،،،،فال Qشوهم واخشوXفال Qشوهم واخشوXفال Qشوهم واخشوXفال Qشوهم واخشوX    ،،،،اyحق� ل« من سوى اهللا عز وجلاyحق� ل« من سوى اهللا عز وجلاyحق� ل« من سوى اهللا عز وجلاyحق� ل« من سوى اهللا عز وجل: : : : ومع� اآليةومع� اآليةومع� اآليةومع� اآلية
اإلنسان ال Êاف � اهللا لومه الئم أمر اهللا وطاعته مقدم واإلنسان ال  اهللا جل وعال،اهللا جل وعال،اهللا جل وعال،اهللا جل وعال،ومراÎة أمر ومراÎة أمر ومراÎة أمر ومراÎة أمر 

من أرÔ اهللا بسخط من أرÔ اهللا بسخط من أرÔ اهللا بسخط من أرÔ اهللا بسخط """" يقول واk» ص اهللا عليه وسلم ،ÉÊ إال اهللا تبارك وتعا� وال ع¾ة ألحد
اkاس رÕ اهللا عنه وأرÔ عنه اkاس، ومن أسخط اهللا برÔ اkاس سخط اهللا عليه وأسخط اkاس رÕ اهللا عنه وأرÔ عنه اkاس، ومن أسخط اهللا برÔ اkاس سخط اهللا عليه وأسخط اkاس رÕ اهللا عنه وأرÔ عنه اkاس، ومن أسخط اهللا برÔ اkاس سخط اهللا عليه وأسخط اkاس رÕ اهللا عنه وأرÔ عنه اkاس، ومن أسخط اهللا برÔ اkاس سخط اهللا عليه وأسخط 

 ."يه اkاسيه اkاسيه اkاسيه اkاسعلعلعلعل
 �تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ {{{{قو} تبارك وتعا

ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
وقيل  ،األخرشاألخرشاألخرشاألخرشقا}  ،ن أتمن أتمن أتمن أتموألوألوألوألأي " MالMالMالMال" معطوف l }}}}َوأل

قا} " وألتم نعمU عليكم عرفتكم قبلUوألتم نعمU عليكم عرفتكم قبلUوألتم نعمU عليكم عرفتكم قبلUوألتم نعمU عليكم عرفتكم قبلU"واyقدير  ،،،،مقطوع � موضع رفع باالبتداء وا�¾ مضمرمقطوع � موضع رفع باالبتداء وا�¾ مضمرمقطوع � موضع رفع باالبتداء وا�¾ مضمرمقطوع � موضع رفع باالبتداء وا�¾ مضمر
واألمر هللا من  ،فنا القبلة ووجهنا إ�هاوهذا Øم ×يل، يع� من أجل أن اهللا يتم اkعمة عر ،الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج

 .قبل ومن بعد
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ {{{{ا�داية إ� القبلة ا�داية إ� القبلة ا�داية إ� القبلة ا�داية إ� القبلة     ::::وÃتمام اkعمةوÃتمام اkعمةوÃتمام اkعمةوÃتمام اkعمة

ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِمD نِْعَمUِ َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تمام اkعمة أن نوجه إ� القبلة وقد حصل  }}}}َوأل

وهللا ا�مد، أي وألتم نعمU عليكم فيما Ùعت لكم من استقبال الكعبة yكمل لكم ال�يعة 
ومن ذلك اyوجه إ�  ،،،،إنه تمام ال�يعةإنه تمام ال�يعةإنه تمام ال�يعةإنه تمام ال�يعة، وقيل وقيل إن تمام اkعمة دخول اÚنةوقيل إن تمام اkعمة دخول اÚنةوقيل إن تمام اkعمة دخول اÚنةوقيل إن تمام اkعمة دخول اÚنة من ×يع وجوها،

آمن باهللا وعمل صا�اً فهو من  ،فإن من آمن وصدق وسمع وأطاع ،القبلة، واألول مورداً إ� ا�ا�
� .أهل اÚنة برÛة اهللا سبحانه وتعا

 �ُكْم َيْهتَُدونَ {{{{قو} تبارك وتعا
D
َعل
َ
ُكْم َيْهتَُدونَ َول

D
َعل
َ
ُكْم َيْهتَُدونَ َول

D
َعل
َ
ُكْم َيْهتَُدونَ َول

D
َعل
َ
 ضلت عنه األمم هديناكم إ�ه وخصصناكم به، اأي إ� م }}}}َول

و�ذا pنت هذه األمة أÙف األمم وأفضلها، ما� شك أن أمة اإلسالم أفضل األمم وأÙف األمم 



� أفضل ÙيعةÃأعدل دين و �ومن ذلك اyوجه إ� الكعبة بعد أن  ،وخ� األمم هديت وهللا ا�مد إ
 .األمر من قبل وبعدو�ما قلت هللا  ،pن اyوجه %يت اdقدس

َمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر {{{{ و` قول اهللا تبارك وتعا� :من سورة ا%قرةمن سورة ا%قرةمن سورة ا%قرةمن سورة ا%قرة    ))))������������((((ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم 
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن

 َDاهللا Dَع َخْ�اً فَإِنDَف بِِهَما َوَمن َيَطوDو Dن َفط
َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَما َوَمن َيَطوDَع َخْ�اً فَإِنD اهللاDَ اهللاDِ َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ Dن َفط

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَما َوَمن َيَطوDَع َخْ�اً فَإِنD اهللاDَ اهللاDِ َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ Dن َفط

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَما َوَمن َيَطوDَع َخْ�اً فَإِنD اهللاDَ اهللاDِ َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ Dن َفط

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
     }}}} َشاِكٌر َعِليمٌ  َشاِكٌر َعِليمٌ  َشاِكٌر َعِليمٌ  َشاِكٌر َعِليمٌ اهللاDِ َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ

 :روايات كث�ة اقت® l بعضها منها سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄
كنا نرى "رواه ا%خاري عن Îصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا واdروة فقال  ما ،�

 {{{{فأنزل اهللا عز وجل  ،أنهما من أمر اÚاهلية فلما pن اإلسالم أمسكنا عنهما
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن 
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن 
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن 
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ ِمن َمْرَوةَ ِمن َمْرَوةَ ِمن َمْرَوةَ ِمن إِن

 ِDَشَعائِِر اهللا ِDَشَعائِِر اهللا ِDَشَعائِِر اهللا ِDرجوا أن يسعوا     ،،،،، ألنه يقال أن عليهما صنمان و¬نوا يعبدونهما، ألنه يقال أن عليهما صنمان و¬نوا يعبدونهما، ألنه يقال أن عليهما صنمان و¬نوا يعبدونهما، ألنه يقال أن عليهما صنمان و¬نوا يعبدونهمااآلية }}}}َشَعائِِر اهللاá رجوا أن يسعوا فلما جاء اإلسالمá رجوا أن يسعوا فلما جاء اإلسالمá رجوا أن يسعوا فلما جاء اإلسالمá فلما جاء اإلسالم
 .l ± حال سيأ· بيانه وأنه وهللا ا�مد ال عالقة } ب�عية السâ ب� الصفا واdروة ،بينهمابينهمابينهمابينهما

ãمذي عن عروة بن الزب� قالäأحد لم يطف ب� " ، رواية أخرى رواها ال l قلت لعائشة ما أرى
طاف رسول اهللا  ،بئس ماقلت يا ابن أخU"فقالت  "وما أباç أن ال أطوف بينهما ،الصفا واdروة شيئاً 

َهّل  ،ويسé السâ طوافاً ويسé السâ طوافاً ويسé السâ طوافاً ويسé السâ طوافاً ، ص اهللا عليه وسلم وطاف اdسلمون
َ
dناة الطاغية الU وÃنما pن من أ

ل ال يطوفون ب� الصفا واdروة،
ّ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح {يع� áرجوا فأنزل اهللا  باdشل

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ
َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ
َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ
َ
َفَمْن َحجD ا%َيَْت أ

وDَف بِِهَما Dن َفط
َ
وDَف بِِهَماَعلَيِْه أ Dن َفط
َ
وDَف بِِهَماَعلَيِْه أ Dن َفط
َ
وDَف بِِهَماَعلَيِْه أ Dن َفط
َ
 """" ولو pنت كما تقول ل�نت}     َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَما الفََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ Dثم قالت وقد سن  """"َفط

 ."ول اهللا ص اهللا عليه وسلم الطواف بينهما فليس ألحد أن يäك الطواف بينهمارس
ë ن بن ا�ارث بن هشام ذكرت } ما(، رواية ثا�ة قال الزهريÛبكر بن عبد الر íروي  ذكرت أل

 من أهل العلم إنما pن من ال ،إن هذا لعلم"عن Îئشة فأعجبه وقال 
ً
يطوف ب�  ولقد سمعت رجاال

وقال آخرون من وقال آخرون من وقال آخرون من وقال آخرون من " " " " إن طوافنا ب� هذين ا�جرين من أمر اÚاهلية" :ا واdروة من العرب يقولونالصف
َمْرَوةَ {إنما أمرنا بالطواف با%يت ولم نؤمر ب� الصفا واdروة فأنزل اهللا تعا�  األنصاراألنصاراألنصاراألنصار

ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن

 ِDِمن َشَعائِِر اهللا ِDِمن َشَعائِِر اهللا ِDِمن َشَعائِِر اهللا ِDِمن َشَعائِِر اهللا{ 
ب�  ،يع� بالغناء والطرب،لية شياط� تعزف الليل �ه pن � اÚاه" عن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباس، رواية أخرى ¦

نطوف ب� الصفا  رسول اهللا ال قال اdسلمون يا ،و¬ن بينهما آ�ة فلما ظهر اإلسالم ،الصفا واdروة
 "ف¹لت اآلية  ،يع� فيه صنمان وفيه أ�î ومعازف pنت تعملها الشياط�،واdروة فإنهما Ùك 

pن l الصفا � اÚاهلية صنماً يقال } إساف وl اdروة صنم يسé " شع»شع»شع»شع»الالالال    ، رواية خامسة قال�
فامتنع اdسلمون من الطواف بينهما من أجل  ،يع� سعوا بينهما،ف�نوا يمسحونهما إذا طافوا  ،نائلة

 ."ذلك ف¹لت اآلية
اس بعضهم pن اس بعضهم pن اس بعضهم pن اس بعضهم pن وأن اkوأن اkوأن اkوأن اl،،،،    k ± حال مدار هذه الروايات l أنه pن l الصفا واdروة صنمانl ± حال مدار هذه الروايات l أنه pن l الصفا واdروة صنمانl ± حال مدار هذه الروايات l أنه pن l الصفا واdروة صنمانl ± حال مدار هذه الروايات l أنه pن l الصفا واdروة صنمان

 وقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذين    ،،،،فتحرج اdسلمونفتحرج اdسلمونفتحرج اdسلمونفتحرج اdسلمون    ،،،،و¬ن هذا من أعمال اÚاهليةو¬ن هذا من أعمال اÚاهليةو¬ن هذا من أعمال اÚاهليةو¬ن هذا من أعمال اÚاهلية    ،،،،يتمسحيتمسحيتمسحيتمسح
 ....l ± حال هذا مدار الروايات الU �تمع عليهl ± حال هذا مدار الروايات الU �تمع عليهl ± حال هذا مدار الروايات الU �تمع عليهl ± حال هذا مدار الروايات الU �تمع عليه    الصنم� pنا خاص� باألنصار فتحرجوا،الصنم� pنا خاص� باألنصار فتحرجوا،الصنم� pنا خاص� باألنصار فتحرجوا،الصنم� pنا خاص� باألنصار فتحرجوا،



 �َمْرَوةَ {{{{ندخل اآلن � مفردات اآلية قو} تعا
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dوهو  ،� اللغة ا�جر األملس فاالصأصل  }}}}إِن

َمْرَوةَ {{{{ بلفظ اyعريفبلفظ اyعريفبلفظ اyعريفبلفظ اyعريفجبل أيضا، وSلك أخرجهما  اdروةو�ذا  ،هنا جبل بمكة معروف
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dإِن{{{{ 

 ....سبب اyذك� واyأنيث فالصفا مذكر واdروة مؤنث ففيه وجهانسبب اyذك� واyأنيث فالصفا مذكر واdروة مؤنث ففيه وجهانسبب اyذك� واyأنيث فالصفا مذكر واdروة مؤنث ففيه وجهانسبب اyذك� واyأنيث فالصفا مذكر واdروة مؤنث ففيه وجهانأما 
 ذُ : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

ّ
وقفت حواء l اdروة فسميت و ،ر الصفا ألن آدم عليه السالم وقف عليه فسÌ بهك

، كون آدم وقف l الصفا وحقيقة هذا الóم غ� صحيح وòه إñائيلياتوحقيقة هذا الóم غ� صحيح وòه إñائيلياتوحقيقة هذا الóم غ� صحيح وòه إñائيلياتوحقيقة هذا الóم غ� صحيح وòه إñائيلياتباسم مروة فأنث Sلك، 
 .وهو Øم غ� صحيح وهو من اإلñائيليات ،وحواء وقفت l اdروة فصارت مؤنثا ،فصار مذكرا
فارتبط  ،نائلةنائلةنائلةنائلةl اdروة صنماً يدô و سافسافسافسافإpن l الصفا صنم يسé " قال الشع»قال الشع»قال الشع»قال الشع» ::::الوجه ا�انيةالوجه ا�انيةالوجه ا�انيةالوجه ا�انية

يع� هذا أيضا اهللا أعلم هل هذا هو سبب التسمية أو أن  "ذلك باyذك� واyأنيث وقدم اdذكر
 dاذا هذا مذكر وهذا مؤنث؟ألن يقال العرب هكذا نطقت به، وأنا ال أرى أن هناك داõ يدعوا 

وÃنما  ،داõ �ذه اöyفات مروة والفسمت هذا صفا وسمت ا�dن اآلخر  ،هكذا سمت العرب
) مذكر(ألنه جاء � األحاديث أن l هذا صنم يقال } إساف  ا�ا� أقربا�ا� أقربا�ا� أقربا�ا� أقرب    أن القولأن القولأن القولأن القولصحيح نعم 

والعلم  ،عدولكن ا�قيقة كما قلت هناك بُ  ،وSلك أنثت) مؤنث( واdروة عندها صنم يسé نائلة
 .عند اهللا

عند الكعبة فمسخهما اهللا حجرين فوضعا عند الصفا أن إساف ونائلة زنيا  وأيضا هناك رواياتوأيضا هناك رواياتوأيضا هناك رواياتوأيضا هناك روايات
 .واdروة �عت¾ اkاس بهما ثم عبدا بعد ذلك من دون اهللا، هذا أيضا Øم يعوزه ا��ل واهللا أعلم

 �َمْرَوةَ {{{{قو} تبارك وتعا
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dَمْرَوةَ إِن
ْ
َفا َوال Dالص Dصفا %ياضه وصالبته لصفالصفالصفالصفاا }}}}إِن Ìأما  ،كما قلنا حجر أملس وس

وl ± حال اآلن  ،وقيل أنها حجارة سود ،وقيل أنها أيضاً صلبة ،رة صغار فيها ل�فÇ حجا اdروةاdروةاdروةاdروة
 ،والسâ كما هو معلوم وسنبينه أنه ر�ن من أر¬ن ا�ج ،هما جبالن معروفان يس÷ اkاس بينهما

 .ور�ن من أر¬ن العمرة
 �شك أن الصفا واdروة السâ  بال ه،ه،ه،ه،معاdه ومواضع عباداتمعاdه ومواضع عباداتمعاdه ومواضع عباداتمعاdه ومواضع عباداتأي من     }}}}ِمن َشَعائِِر اهللاDِ ِمن َشَعائِِر اهللاDِ ِمن َشَعائِِر اهللاDِ ِمن َشَعائِِر اهللاDِ {{{{قو} تبارك وتعا

الU أشعرها اهللا وجعلها  اdتعبداتاdتعبداتاdتعبداتاdتعبداتوالشعائر  ،وهو ×ع شع�ة بينهما شع�ة من شعائر اهللا عز وجل،
 .كغ�ها من الطواف ومن اkحر وا�لق والوقوف بعرفة واdبيت بمزدلفة إ� غ� ذلك ،إعالما للناس

�العمرة بمع�  قصد ا%يت ألداء ا�ج أو اعتمر أو زار ا%يت،قصد ا%يت ألداء ا�ج أو اعتمر أو زار ا%يت،قصد ا%يت ألداء ا�ج أو اعتمر أو زار ا%يت،قصد ا%يت ألداء ا�ج أو اعتمر أو زار ا%يت،أي  }}}}َفَمْن َحجD ا%َيَْت َفَمْن َحجD ا%َيَْت َفَمْن َحجD ا%َيَْت َفَمْن َحجD ا%َيَْت {{{{قو} تبارك وتعا
Sلك pن من هدي اk» ص اهللا عليه وسلم أنه dا أراد أن والزيارة يع� هذا يشمل ا�اج واdعتمر، 

ك ك ك ك Ùيك }، } اdلÙيك }، } اdلÙيك }، } اdلÙيك }، } اdل    ثم قال ال ø إال اهللا وحده الثم قال ال ø إال اهللا وحده الثم قال ال ø إال اهللا وحده الثم قال ال ø إال اهللا وحده ال    ،،،،بدأ بما بدأ اهللا به فقرأ اآليةبدأ بما بدأ اهللا به فقرأ اآليةبدأ بما بدأ اهللا به فقرأ اآليةبدأ بما بدأ اهللا به فقرأ اآليةأأأأ: ( يصعد الصفا قال
 )و} ا�مد وهو l ± ¸ء قدير ال ø إال اهللا وحده ن® عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحدهو} ا�مد وهو l ± ¸ء قدير ال ø إال اهللا وحده ن® عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحدهو} ا�مد وهو l ± ¸ء قدير ال ø إال اهللا وحده ن® عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحدهو} ا�مد وهو l ± ¸ء قدير ال ø إال اهللا وحده ن® عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده

 .ووقف عليه ودÎ طويًال وهكذا باdروة كما هو مب� � كتب السنة والفقه
بن بن بن بن ااااقال  ،وقد تقدم تأويل Îئشة �ذه اآليةأي ال إثم عليه أي ال إثم عليه أي ال إثم عليه أي ال إثم عليه  }}}}فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ {{{{تبارك وتعا�  قو}

ùالعرùالعرùالعرùقيق القول � أن قول القائل" العرáال جناح ال جناح ال جناح ال جناح """"وقو}  إباحة الفعلإباحة الفعلإباحة الفعلإباحة الفعل، جناح عليك أن تفعل ال: و



 ."إباحة لäك الفعلإباحة لäك الفعلإباحة لäك الفعلإباحة لäك الفعل    "عليك أن ال تفعلعليك أن ال تفعلعليك أن ال تفعلعليك أن ال تفعل
 �وDَف بِِهَما    {فلما سمع عروة قول اهللا تعا Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
قال هذا د�ل l أن ترك الطواف  } فَال

،âأن الطواف ال ،جائز ،يع� يقصد الس l مع  ،رخصة � تر�ه ثم رأى ال�يعة مطبقةÚفطلب ا
وDَف بِِهَما    {ليس قو} "ب� هذين اdتعارض� فقالت } Îئشة  Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
وDَف بِِهَمافَال Dْن َفط

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
د�ل l ترك } فَال

ا جاء إلفادة وÃنم""""فال جناح عليه أن ال يطوف بهمافال جناح عليه أن ال يطوف بهمافال جناح عليه أن ال يطوف بهمافال جناح عليه أن ال يطوف بهما"الطواف إنما pن يكون د�ًال l تر�ه لو pن 
لكن فيه ناس pنوا  ،اآلن ر�ن خالصهو  "إباحة الطواف dن pن يتحرج منه � اÚاهلية
ينبü لإلنسان أن يتحرج وأن ما مú مú �  يتحرجون فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية بها أن ال

 .ويبÈ األمر أنه شع�ة من شعائر اهللا ور�ن من أر¬ن ا�ج والعمرة ،فعل اÚاهلية
 وقد بينت هدي اk» ص اهللا عليه وسلم فيما سبق أنه ح� قدم رý الصفا وقرأ اآلية وقال ما

 .ذكرته آنفاً 
  ::::اختلف العلماء � وجوب السâ ب� الصفا واdروةاختلف العلماء � وجوب السâ ب� الصفا واdروةاختلف العلماء � وجوب السâ ب� الصفا واdروةاختلف العلماء � وجوب السâ ب� الصفا واdروة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 :ولكن � اdسألة خالف ر�ن وهذا هو الراجحر�ن وهذا هو الراجحر�ن وهذا هو الراجحر�ن وهذا هو الراجحأنا قلت 
وهذا اdشهور من  ،ر�ن من أر¬ن ا�ج والعمرةر�ن من أر¬ن ا�ج والعمرةر�ن من أر¬ن ا�ج والعمرةر�ن من أر¬ن ا�ج والعمرةإ� أنه  ذهب اإلمام الشافâ وأÛدذهب اإلمام الشافâ وأÛدذهب اإلمام الشافâ وأÛدذهب اإلمام الشافâ وأÛد: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

رواه أÛد ) اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السâاسعوا فإن اهللا كتب عليكم السâاسعوا فإن اهللا كتب عليكم السâاسعوا فإن اهللا كتب عليكم السâ(لقو} عليه الصالة والسالم  مذهب مالكمذهب مالكمذهب مالكمذهب مالك
يع� أوجب عليكم " اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السâ"فـ أوجب أوجب أوجب أوجب  :بمع�و�تب و�تب و�تب و�تب وا�ارقط�، 

âالس،  �يَامُ     {لقو} تعا يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص? يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص? يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص? þس صلوات كتبهن اهللا þس صلوات كتبهن اهللا þس صلوات كتبهن اهللا þس صلوات كتبهن اهللا (قو} عليه الصالة والسالم و } ُكتَِب َعلَيُْكُم الص?
 )l العبادl العبادl العبادl العباد

يسافر  يع� من بته أو قبل ما،فمن تر�ه أو شوط منه ناسياً أو Îمداً رجع من بته أو من حيث ذكر 
كما قال  ،ألن السâ متصل بالطواف ،ولكن قبل السâ البد أن يطوف ،فيس÷ ،أو إن سافر يرجع

Á نp ج أو عمرة، هذا هو القول األول أنه ر�نالعلماء سواء. 
 .وقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلم ،اإلمام أÛداإلمام أÛداإلمام أÛداإلمام أÛدوهو رواية عن  ،أنه واجب وليس بر�ن :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
 ،)ال ر�ن وال واجب( أنه ليس بواجب وأصحابه ا�وري والشع»وأصحابه ا�وري والشع»وأصحابه ا�وري والشع»وأصحابه ا�وري والشع» أبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةقال : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 هذا قول إنه سنة، ،ألنه سنة من سألنه سنة من سألنه سنة من سألنه سنة من س���� ا�ج ا�ج ا�ج ا�ج ،با�مفإن تر�ه أحد ا�جاج ح³ يرجع إ� بته ج¾ه 
 .إنه سنةإنه سنةإنه سنةإنه سنةوالقول ا�الث  واجبواجبواجبواجبوالقول ا�ا� إنه  ر�نر�نر�نر�نفقول يرى إنه 

    ....والصحيح أنه ر�ن من أر¬ن ا�ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر�ن من أر¬ن ا�ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر�ن من أر¬ن ا�ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر�ن من أر¬ن ا�ج كما سبق بيانه
اسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم اسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم اسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم اسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم {{{{ واk» ص اهللا عليه وسلم قد ب� kا مناسك ا�ج وهنا قال

âالسâالسâالسâالس{ نp الرسول ص اهللا عليه وسلم يقول وأيضا}جمل }خذوا ع� مناسككمخذوا ع� مناسككمخذوا ع� مناسككمخذوا ع� مناسككمd ًفصار هذا بيانا
وهذا هو الراجح إن شاء اهللا أنه ر�ن من  ،فالواجب أن يكون فرضاً كبيانه لعدد الر�عات ،ا�ج

 .أر¬ن ا�ج، أن السâ ب� الصفا واdروة � ا�ج والعمرة ر�ن من أر¬نهما



� :فاdراد � هذا أقوالفاdراد � هذا أقوالفاdراد � هذا أقوالفاdراد � هذا أقوال }}}}َطوDَع َخْ�اً َطوDَع َخْ�اً َطوDَع َخْ�اً َطوDَع َخْ�اً َوَمن يَ َوَمن يَ َوَمن يَ َوَمن يَ {{{{ قولة تبارك وتعا

ولكن هذا القول  ،أو سâ مستقل بال حج وال عمرة ،الزيادة � السâ ثامنة وتاسعة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .، كون اإلنسان يزيد ثامنة وتاسعة هذا قول غ� صحيحغ� صحيحغ� صحيحغ� صحيحغ� صحيح

 ....ه نظره نظره نظره نظرفيفيفيفي    قيل يطوف بينهما � حجة تطوع أو عمرة تطوع، هذا أيضا: القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
ألن اyطوع � سائر العبادات  هذا صحيحهذا صحيحهذا صحيحهذا صحيحقيل اdراد تطوع خ�ا � سائر العبادات،  :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 .وا%حث عن اkوافل � سائر العبادات هذا طيب
ومع� ومع� ومع� ومع� """"فقال فقال فقال فقال     ،،،،قيل أي تطوع با�ج والعمرة، وهذا القول انت® } الط¾ي رÛه اهللاقيل أي تطوع با�ج والعمرة، وهذا القول انت® } الط¾ي رÛه اهللاقيل أي تطوع با�ج والعمرة، وهذا القول انت® } الط¾ي رÛه اهللاقيل أي تطوع با�ج والعمرة، وهذا القول انت® } الط¾ي رÛه اهللا    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

مرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً } l تطوعه } بما مرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً } l تطوعه } بما مرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً } l تطوعه } بما مرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً } l تطوعه } بما ذلك من تطوع با�ج والعذلك من تطوع با�ج والعذلك من تطوع با�ج والعذلك من تطوع با�ج والع
ما تطوع خ�ا من تطوع بالعمرة وا�ج إنوهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، ، ، ، ، """"تطوع به من ذلك ابتغاء وجههتطوع به من ذلك ابتغاء وجههتطوع به من ذلك ابتغاء وجههتطوع به من ذلك ابتغاء وجهه

أدى فريضة ا�ج وفريضة العمرة تطوÎ، أخذ عمرة أخذ حجاً قام با�ج قام بالعمرة  ،بعد الفريضة
 .وأيضا اآلية إن شاء اهللا ×يع األعمال الصا�ة ،عهذا من اyطو

إِنD اهللاDَ َشاِكٌر َعِليمٌ {{{{ختام اآلية 
إِنD اهللاDَ َشاِكٌر َعِليمٌ فَ
إِنD اهللاDَ َشاِكٌر َعِليمٌ فَ
إِنD اهللاDَ َشاِكٌر َعِليمٌ فَ
أي يثيب l القليل بالكث�، عليم بقدر اÚزاء فال يبخس  }}}}فَ

ٍة َوÃِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َوُيـ{يقول جل وعال  ،أحدا ثوابه
Dَفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر 

َ
ٍة َوÃِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َوُيـإِنD اهللاDَ ال

Dَفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر 
َ
ٍة َوÃِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َوُيـإِنD اهللاDَ ال

Dَفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر 
َ
ٍة َوÃِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َوُيـإِنD اهللاDَ ال

Dَفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر 
َ
نْـُه إِنD اهللاDَ ال ُ

َ
نْـُه ؤِْت ِمـْن � ُ
َ
نْـُه ؤِْت ِمـْن � ُ
َ
نْـُه ؤِْت ِمـْن � ُ
َ
ؤِْت ِمـْن �

ْجًرا َعِظيًما
َ
ْجًرا َعِظيًماأ
َ
ْجًرا َعِظيًماأ
َ
ْجًرا َعِظيًماأ
َ
 فا� لك ا�مد باإلسالم واإليمان ولك ا�مد أن علمتنا القرآن هذا واهللا أعلم}     أ


